
KOMŮRKOVÉ 
ZÁMKOVÉ 

POLYKARBONÁTOVÉ 
DESKY

Zakryjte & 
chraňte



Perfektní desky na montáž svépomocí, k 
montáži jsou vyžadovány pouze standardní 
nástroje. Jednoduše nařežte desky na 
požadovanou délku, přišroubujte na místo, 
zaklapněte do další desky a opakujte, poté 
nasaďte koncový U-profil. Desky jsou 
vyrobeny z nárazuvzdorného polykarbonátu, 
který je pevný, odolný a má dlouhou 
životnost.

Tyto super čiré desky mají dodatečnou 
ochranu proti UV záření, takže si 
můžete užívat venku a přitom být 
chráněni před škodlivými účinky slunce.

Marlon Clickloc je zasklívací deska se snadnou 
montáží, která nabízí ideální řešení zastřešení pro 
verandy, přístřešky, přístřešky pro auta a 
vertikální zástěny. Desky nevyžadují žádné 
zasklívací lišty, pouze se do sebe jednoduše 
zaklapnou a vytvoří okamžitou střechu nebo 
zástěnu.

Žádné speciální 
nástroje

Dlouhá 
životnost & 
odolnost

Jednoduchá 
montáž

ŽÁDNÉ 
ZASKLÍVACÍ 

LIŠTY
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Montáž
& prvky

ŽÁDNÉ 
ZASKLÍVACÍ 

LIŠTY

Hliníková páska

Hliníkový 
okrajový
F-profil

Připevňovací kotva
Šroub s půlkulatou hlavou 
(průměr 4.2mm)

Těsnící 
páska

SilikonClickloc 
polykarbonátová 
deska

Hliníkový 
koncový U-profil

Šroub s půlkulatou hlavou (4.2mm dprůměr) 

Připevňovací kotva

Předvrtaný otvor (10mm)

Hliníková páska

Spojovací 
prvky

Profil

16

Rozsah hliníkové pásky
Šířka desky 500

Celková šířka 528

min 5°

1000
1000

max 100

Produktová řada

Tloušťka 16mm X-struktura

Barvy & odstíny  Čirá (g), Bronz (g), Opál (g) 

Délka desky Až 4.5m

Šířka desky 500mm

*(g) - efekt skla 
Montážní video je dostupné na brettmartin.com/marlonclickloc.
Vhodné pro ohýbání za studena, pro další informace kontaktujte technické oddělení.

Klíčové benefity

Použití

• Snadná manipulace
• Nízká hmotnost
• Rychlá montáž
• Vysoká pevnost
• Odolnost proti nárazu
• UV ochrana

• Přístřešky na auta
• Zastřešení bazénů
• Stříšky
• Verandy
• Pergoly
• Přístřešky ke stěně
• Zástěny
• Ochrana soukromí

Čirá (g)

Opál (g)

Bronz (g)

Odstíny

Těsnící páska

Hliníkový U-
profil

Hliníková páska

SilikonHliníkový U-profil 
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Barva Light Solar
Čirá 66% 69%
Bronz 14% 42%
Opál (NY) 59% 30%

Světelná propustnost

Doporučení
Minimální sklon střechy 5°/ Maximální délka 
desky 4.5m. Vhodné pro vertikální použití.

UV ochrana
Marlon Clickloc má koextrudovanou UV 
ochrannou vrstvu na jedné straně desky. 

Záruka
Marlon Clickloc je vyráběn v rámci systémů 
řízení jakosti registrovaných podle BS EN ISO 
9001:2015. Desky mají omezenou záruku. Pro 
plné znění záruky kontaktujte naše technické 
oddělení.   

Manipulace & bezpečnost
Nestoupejte přímo na desky. Použijte nášlapné 
desky. Pracujte v souladu s místními 
bezpečnostními předpisy. • 16mm 7stěnná deska se spojovacím

profilem
• Dostupné v deskách v délce až 12 m.
• Vhodné pro aplikace se zakřivením.

Nosnost (kN/m2) Max. rozteč (m)
0.50 1.2
0.75 1.0
1.00 0.8

Rozteč

Mechanické 
vlastnosti
Vlastnosti

Tloušťka 16mm
Šířka desky 500mm
U-hodnota 2.0W/m²K
UV ochrana Jednostranná

Skladování
Desky skladujte na stinném místě, chraňte před 
přímým slunečním zářením a deštěm. Zabraňte 
zakrytí desek materiály, které absorbují teplo. 
Vyhněte se kontaktu s chemikáliemi. Chraňte 
desky před fyzickým poškozením.

Montáž
Vytvořte odpovídající mezery pro tepelnou dilataci, 
konkrétně 3,5 mm na metr. Předvrtané otvory pro 
upevnění musí být větší, otvor 10 mm odpovídá 
šroubu 4,2 mm. V teplejších oblastech by měla být 
vytvořena drážka. Délka desky musí být omezena, 
aby se zajistilo, že nebude nadměrný pohyb na 
konci latí nebo prvcích. Montážní prvky příliš 
neutahujte. Nesnažte se zacvaknout celý zámek 
najednou. Začněte na jednom konci a pokračujte 
po celé délce desky. Pro jednodušší zacvaknutí 
použijte silikon. Použijte malé množství. Po 
montáží odstraňte ochrannou fólii.

Provozní teplota
Dlouhá životnost a funkčnost desek je zajištěna v 
teplotním rozmezí -20˚C -100˚C (krátkodobě bez 
zátěže -40˚C -130˚C).

Údržba
Aby zůstal tento výrobek v dobrém stavu, měl by 
být pravidelně čištěn pomocí vhodných čisticích 
prostředků. Nepoužívejte rozpouštědla. 
Nedrhněte kartáč i nebo ostrými nástroji. 
Vyvarujte se čištění na horkém slunci nebo při 
vysokých teplotách. 

6



dovozce pro ČR: 

LANIT PLAST, s.r.o.
Hlavní 809
251 68 Sulice

www.LANITPLAST.cz

1927/0721




